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Ikt.szám: 729-1/2020 

Prof. dr. Kásler Miklós 

Miniszter részére 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr, 
 

A nemzetközi és a magyar járványügyi adatok szerint a COVID-19 járvány esetén az 

egészségügyi dolgozók fokozott kockázatnak vannak kitéve. Az Operatív Törzs adatai 

szerint Magyarországon az igazolt esetek 12,5%-át az egészségügyi dolgozók teszi ki, 

és az Országos Tisztifőorvos közlése szerint vannak olyan országok, ahol ez az arány 

20%-ot is elér. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága által 

kiadott táppénz információs tájékoztatója (lezárás dátuma: 2020. 03. 11.) szerint a 

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján, ha egy egészségügyi 

dolgozó karanténba kerül fertőzés gyanúja miatt, akkor - az általános szabályozásnak 

megfelelően- a kiesett időre 60%-os táppénzre jogosult. Ugyancsak 60%-os táppénz 

jár betegség esetén abban az esetben is, ha nem bizonyítható, hogy a fertőzés a 

munkavégzés során következett be,  

Ez a helyzet méltánytalan és igazságtalan, tekintettel arra, hogy az egészségügyi 

dolgozók jellemzően nem saját életvitelük miatt kerülnek karanténba, hanem vagy 

a gyógyító munkájuk során végzett tevékenységükkel összefüggésben, vagy felső légúti 

tüneteik miatt, vagy munkáltatói/hatósági utasításra válik szükségessé a karantén 

elrendelése.  

Ezért a Magyar Orvosi Kamara azt kéri, hogy a veszélyhelyzet idejére a kormány 

rendeletben írja elő, hogy ha egészségügyi dolgozó COVID-19 megbetegedés gyanúja 

miatt – azaz láz, légúti vagy gastrointestinális tünetek jelentkezése kapcsán – vagy 

kontaktként kerül karanténba (ideértve a munkáltató vagy hatóság által elrendelt házi 

karantént is), erre az időre 100% táppénz illesse meg, függetlenül a COVID19 

fertőzést igazoló tesztek eredményétől és attól, hogy hogy ellátása otthon, vagy 

gyógyintézetben történik.  
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Ezt tartjuk méltányosnak és jogszerűnek, mert ezekben az esetekben a karantén 

elrendelése a munkavégzéssel összefüggésben következik be, így foglalkozási 

megbetegedésekkel, üzemi balesetekkel azonos elbírálás alá kell esnie.  

Kérjük továbbá, hogy az NNK által kiadott eljárási protokollban kiemelten 

kerüljön feltüntetésre, hogy az egészségügyi dolgozók igazolt koronavírus-

fertőzését foglalkozási megbetegedés gyanúval azonnal be kell jelenteni az észlelő 

orvosnak az illetékes hatóság felé.  

 

Budapest, 2020. április 7. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

 

 Dr. Kincses Gyula 

  Elnök sk 

 Magyar Orvosi Kamara 

 


